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Z powodów technicznych,niezależnych od Redakcji,niniejszy zeszyt 
"Naszych Sygnałów" ukazuje się ze znacznym opóźnieniem - za co najmocniej 
naszych Szan.czytelników przepraszamy.

Z NOTATNIKA SPRAWOZDAWCY.

Okres letni,a zatym "oderwanie się" od tematu są powodem,że sprawoz
danie niniejsze nie da pełnego obrazu działalności Zarządu,tak jak to by 
miało miejsce,gdybym brał żywszy udział w pracach Zarządu.

Najważniejsza wiadomość, jaką mogę się- podzielić,jest kupno przez Za
rząd G-ł.domu dochodowego w Londynie,przy 2Q,Pembridge Villas,W-.ll.

Dom-freehold-posiada 17 pokoi /10 umeblowanych, 7 - nie/,obecnie wy
najętych w całości.

Dom ten chociaż nie taki być może,jaki nabyć zamierzano,jest lepszy, 
moim zdaniem,niż dom istniejący tylko w projekcie.Nie będę się tu wdawał 
w roztrząsanie finansowej strony tego zagadnienia,które znajdzie wyraz w 
swoim' czasie w sprawozdaniu Komisji Gospodarczo-Finansowej,nadmienię tyl
ko, że dochód z tej nieruchomości pozwoli na dalszą działalność Zarządu Gł. 
umożliwiając egzystencję Sekretariatu.

Na jednym z zebrań Zarządu Komisja Gospodarcza referowała sprawę 
półrocznego sprawozdania budżetowego,przedstawiając szczegółowo pozycje 
wpływów i rozchodów. I tale; kwot a ogólna dochodów wynosi około Ł. 840.- 
zaś rozchodów około Ł.950.-,co stanowi mniejwięcej 50% kwot preliminowa
nych na rok operacyjny,z czego wynika,że równowaga budżetowa w pierwszym 
półroczu została zachowana.

Komisja Opieki dokonała w okresie sprawozdawczym wysyłki paczek do 
chorych kolegów w szpitalach.Poza tym brała udział w opracowaniu regulami
nu funduszu ś,p.kpt.mar,J.Ginsberta.Komisja. w dalszym ciągu zajmuje się 
zbieraniem darów na wymieniony fundusz,które prosi kierować pod adresem 
Zarządu Gł.S.M.W.w Londynie,

Komisja Klubowa wznowiła swą działalność po letniej przerwie zorgani
zowaniem herbatki towarzyskiej w dniu I-go października,W planach Komisji 
jest zorganizowanie przynajmniej jednej imprezy nazewnątrz w okresie kar
nawałowym,

Z'powodu.choroby,kol.Tyc przewodniczący Komisji zrezygnował rausiał 
ze swego stanowiska,na które, wybrany został kol.Chojnowski.

Kbtoisja Statutowa Zarządu jest w trakcie przeprowadzania analizy 
Statutu i przygotowywania poprawek i wniosków dotyczących jego zmiany.

Kończąc to bardzo pobieżne sprawozdanie■nie mogę powstrzymać się 
od wyrażenia słów uznania dla tych wszystkich osób,które tak ofiarnie 
przyszły z pomocą w akcji zbiórki darów dla kolegów w szpitalach.Muszę 
ze skruchą przyznać,że jak szanowni czytelnicy zapewne pamiętają,pesymizm 
któremu - dałem wyraz w swojej notatce z maja bież.roku okazał się - jak 
dotychczas bezprzedmiotowy.Nie mniej przeto gorąco tę.sprawę szan. 
Państwu nadal polecam.

SPRAWOZDAWCA.
ZABAWA TANECZNA. ' .. '

Komitet Klubowy Samopomocy uprzejmie zawiadamia,że __w soboto,11-go 
listopada b.r. odbędzie się w Londynie ZABAWA TANECZNA.,w lokalu OGNISKA 
POLSKIEGO, 55,Queen's Gate’ - Exhibition Road.Początek. o godz,7«30 PP.

Ze względu na pierwszą tego rodzaju próbę,Komitet Klubowy prosi gorą
co. wszystkich Szan.Kolegów i Koleżanki o poparcie tej imprezy przez roz
powszechnianie wiadomości o niej,zamawianie biletów/w Sekretariacie SMW/ 
no,i jak najliczniejsze, przybycie.

A zatym do zobaczenia,w OGNISKU, na ZABAWIE KLUBU SMW, w SOBOTĘ 11-go 
listopada,od godziny 7.30.-

Szczegóły w specjalnym komunikacie.

XXXXXXXXXS<XXX^CCXXXX2{XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

x ZARZAD HOTELU I RESTAURACJI KLUBU. S.M.W. j 
x uprzejmie przypomina, że NOCLEGI zamawiać x 
x można telefonicznie lub listownie ped ad- x 
$ resem S.M.W.-80,Drayton Gdns.London,SW.10 x 
S tel. FREmantle 1728 7 x 
j£x2CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXWXXX

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
I BAR KLUBU S.M.W. x 
x czynny stale x
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Rok 19 4-0:

W dniu 18 lipca - Marynarka Wojenna liczyła; 144 oficerów i 1.397 
podoficerów i marynarzy,

W tymże dniu nastąpiło podniesienie bandery i obsadzenie okrętów fran
cuskich, mianowicie torpedowca "OURAGAN",patrolowców "MEDOC" i "PCMEROL", 
ścigaczy "Ch 11" i "Oh 15" oraz 12 trawlerów.Okręty pochodzenia francuskiego 
pływały pod dwiema banderami - francuską i polską.

Dnia 28 lipca - wcielenie trzech ścigaczy /"SI", "S 2" i "S 3"/,z któ
rych dwa były zbudowane na zamówienie Rządu R.P.jeszcze z przed września 
1939 r.przy czym ścigacz "S 1" został zbudowany ze składek społeczeństwa 
polskiego.

Dnia 5 sierpnia - podpisanie Polsko-Brytyjskiej umowy wojskowej obej
mującej także stan prawny Marynarki Wojennej, jak i przepisy dotyczące mobi
lizacji i zaciągu ochotników do polskich Sił Zbrojnych.

Dnia 8 sierpnia - ORP "BURZA" zatapia u wschodnich wybrzeży Anglji 
niemiecki okręt podwodny.

Dnia 4 września - ORP" GARLAND" w drodze do Anglji z Morza Śródziemne
go ulega pierwszemu uszkodzeniu,spowodowanego jedną z bomb lotniczych npla. 

Sierpień - wrzesień - ORP "BŁYSKAWICA" i ORP"BURZA",a potem ORP 
"GARLAND" wchodzą przejściowo w skład 5 Flotylli KT,dowodzonej przez ówczes
nego Captain'a Lorda Louis Mountbatten - z bazą operacyjną w Plymouth .

Dnia 22 września - ORP "GARLAND" na Atlantyku satapia prawdopodobnie 
okręt podwodny nieprzyjaciela.

Dnia 7 października - ORP "BURZA",ORP "GARLAND" i ścigacze biorą 
udział w bombardowaniu portu francuskiego Cherbourg,

Dnia 22 października - ORP "BURZA" ratuje 254 rozbitków z ss"Empress 
of Britain".

++++++++4+++++++++++++++4+++++++++++4++++++++ 44+44444+ ++ + +++ 4-4*+ + + 4* +++++++++++

Dnia 26 października - patrolowiec "MEDOC" zostaje zatopiony przez 
ataki lotnictwa nieprzyjaciela.Wraz z nim ginie dowódca kmdr.por.STANKIEWICZ. 
4* 4* 4- 4-+4- 4* 4- 4- + 4* 4- 4 4* 4- + 4* 4 4-+4* 4“ + 4- 4- 4-+4- 4-+4* 4- 4* 4- 4- 4- 4* 4- 4- 4+4* 4* 4*.+4* 4* 4- 4-++4* 4* 4- 4* 4* 4- 4- 4 4- 4- 4-++ 4- 4* 4- 4- 4- 4*+4-++4-4- 4-

Dnia 26 października - patrolowiec "PCMEROL" zostaje zwrócony Marynarce 
Brytyjskiej.

4-4+4444 44-4 444-4 444444444 44444 44 4444 444444 44 444 44 4+4'44++++4++4+44+4+44444 4 +4+4 

W omawianym okresie na jednym ze ścigaczy ginie jego dowódca kpt.mar.
SOKOŁOWSKI,przy czym ścigacz zostaje zniszczony.
++++++++++++++++++++++++++ ii-1 i- i i-1-+++-r++++++++++++++++++++++++++4-+++-n-+++++++ 

KRONIKARZ.

POLSKA MARYNARKA WOJENNA W MuMIŁ I RADIO.

Polska sekcja BBC w Londynie nadała 23 lipca b.r.o godz.22.30 pierwszą 
część słuchowiska p.t. "Głosy Hishoi-ji",olu.-am jąo« między innymi działalność 
Polskich Sił Zbrojnych w oka“si.e 1935 - 1950.

W trakcie tej audycji nadawano, uti-walone na płytach,przemówienie ś.p. 
Knidra Grudziński ego, dowódcy ORP "OPZEŁ",wspominając o ti'ugicznej stracie 
Jałciej doznała Polska Mar.Woj. kiedy to dziesięć lat temu "Orzeł" nie wrócił 
z patrolu.

W zeszycie z 1 lipca b.,r.czasopisma holenderskiego "Axelsche Courant" 
ukazał się artykuł kol. B. Si renka, po święcony pamięci okrętu podwodnego "Orzeł" 
a okazji 10-lecia straty tego okrętu.

Ten sam autor wydrukował w organie stoczni holenderskiej "De Schelde" 
w-spodnienie o "Orle",który w latach 1936-1938 był budowany na tejże stoczni, 
^-tykuł zaopatrzono w piękną fotografię okrętu,podczas, odbywania-prób szyb
kości.



Z okazji II Walnego Zjazdu Samopomoc Weteranów Marynarki Wojennej 
/tak się obecnie nazywa Koło S.M.W.w Ameryce/ wydało pierwszy zeszyt jed
nodniówki p.t. "KOTWICA", stanowiący zbiór listów,telegramów i życzeń,nades
łanych pod adresem Zarządu Koła,oraz sprawozdanie ustępującego Zarządu, 
wraz ze sprawozdaniem finansowym.

Wśród nadesłanych widnieją listy;Pana prezydenta R.p. Augusta . 
Zaleskiego,Generała W.Andersa,Admirała J.Swirskiego i innych.

Polski tygodnik "CZAS",ukazujący się w Winnipeg,Kanada,zamieścił 
w zeszycie z dnia 28 czerwca kilka szpalt tekstu i fotograf ji,poświęconych 
Polskiej Marynarce Wojennej i Kołu S.M.W.w New Yorku.

W dziale o Marynarce widnieją artykuły:"Polska Nad Bałtykiem", 
"Z Historji Gdańska", dwa wiersze p.t.;"Polskie Morze",pióra F.Murawy 
i "Pieśń Marynarzy" pióra Ewy Szelburg-Zarembiny.Poza tym "Zestawienie 
osiągnięć Marynarki Wojennej R.P, w latach 1939 - 1945",graficznie ujęty 
"Rozwój Polskiej Floty Wojennej przed Wojną" i wreszcie statystyczny gra
fik p.t„"Polska żywi Gdańsk".

Fotografie przedstawiają;rufy trzech KT z banderami na drzewcach, 
marynarzy na ćwiczeniach szalupowych,znaczek pocztowy polski z wizerun
kiem ORP "Orzeł" i wreszcie moment uroczystego inkorporówania Koła S.M.W. 
w New Yorku,wraz s artykułem dotyczącym działalności Koła SMW New York.

Przy a oosobności omawiania wydawnictw pozwalam sobie zwrócić uwagę 
czytelników na omyłkę,jaka zakradła się do ciekawego albumu wydanego 
uprzednio staraniem Koła S.M.W. New York.

Mianowicie na pierwszej stronie artykułu p.t. "History of the 
Polish Navy",w przedostatnim wierszu napisano "., ,Captain,then Licut. 
SZWORC hoisted polish Naval Ensign on the rnast for the first time in 
centuries."

Nie chcąc w najmniejszym stopniu umniejszać zasług K;~t mrorefa 
czuję się w obowiązku sprostować tę wzmiankę.Z rozmów z naocznymi świad
kami opisywanej uroczystości w Pucku,z 1920 roku,wynika niezbicie,że pod
niesienia Bandery miał zaszczyt dokonać nie kto inny tylko ówczesny ppor. 
mar,/obecnie Komandor/ E.pławski,przebywający w zachodniej Kanadzie.

Mam wrażenie,że szan.Kolega Redaktor Mayak nie weźmie mi tej uwagi 
za złe,jako,że działam w imieniu ścisłości historycznej,której pewnego 
rodzaju dokumentem,będzie z czasem omawiane wydawnictwo.

SPRAWOZDAWCA.

UROCZYSTOŚCI POLSKIE W LONDYNIE w 30-lecie ZWYCIĘSTWA 1920 roku.------- —-———— —————--------- ----—_

Jak już zapewne państwo się dowiedzieli z prasy codziennej lub 
z ust delegatów obecnych na tych uroczystościach^jak odbyła się dnia 
13-go sierpnia b.r.w największej sali Londynu,mianowicie w Albert Hallu, 
uroczysta akademja z okazji 3O-ej rocznicy zwycięskiej bitwy pod Warszawą, 
w 1920 roku.Tak zamierzona uroczystość przerodziła się. właściwie w wielką 
manifestację Wolnych Polaków,przebywających na wygnaniu,Na akademję zjecha
li do Londynu delegaci polscy ze wszystkich zakątków świata,a zapotrze
bowanie na bilety wstępu było tale wielkie,że sala mogąca pomieścić około 
8 tysięcy widzów,starczyła zaledwie dla jednej trzeciej zgłaszających się 
po nie.

Samopomoc Marynarki Wojennej oczywiście brała udział jak w organizo
waniu uroczystości,tak i przez liczny udział jej członków.Niestety niezbyt 
fortunne umieszczenie masztu,na którym dwuch marynarzy w mundurach podnios
ło w- odpowiedniej chwili banderę Marynarki Wojennej nie pozwoliło .na wyko
rzystanie całego efektu,jaki dałby się być może w innych warunkach osiąg
nąć.Nie wiem czy ■■wielu ludzi ją zauważyło,niknęła ona bowiem w powodzi 
olbrzymich proporców o barwach polskich i brytyjskich.

Natomiast program artystyczny obfitował w teksty związane z marynar
ką. A więc były i wiersz o obronie Westerplatte,Gdyni i Helu i tango mary
narskie śpiewane przez chór marynarski,a w zbiorowych recytacjach i melo- 
deklamaojach temat marynarski dość często się przewijał.

H
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POLSKI DWUGŁOS NA KANADYJSKIEJ FALI ETERU.

Mało komu zapewne wiadomo,że na wyspie Vancouver,położonej u zachod
nich wybrzeży kanadyjskiej prowincji British Columbia,istnieje miasto Nanai- 
mo, z którego radfistacji "CHUB" płyną co tydzień dźwięki polskiej mowy i pol
skiej muzyki.

Uważny słuchacz tej stacji niebawem się też przekona, że i niektóre te
maty wygłaszane w języku angielskim, zabrzmią mu w uchu swojską nutą polską. 
Zaś nie jeden z nas,członków Samopomocy,zapewne rozpozna prelegentów po gło
sach, które niegdyś były mu tale dobrze znane.

Zadaniem,jaki sobie te audycje zakreślają jest "praca ku zadzierzgnię
ciu przyjaźni i wzajemnemu zrozumieniu się społeczności kanadyjskiej i imi
gracji polskiej",jak to określa "The Cowichan Leader"1 wydawany w Duncan,- 
"przez zaznajomienie Kanadyjczyka z cechami charakterystycznymi Polaka-imi- 
granta,oraz ukazanie,temu ostatniemu,pewnych aspektów Życia w Kanadzie".

Organizatorami tej ze wszech miar pożytecznej działalności są dwie, 
dobrze znane przez naszych członków,postacie kol.kol.Kmdra K.NAMIEŚNIOWSKIE- 
GO i Kmdra E. IŁAWSKIEGO, Obaj prelegenci podzielili pracę między pisbie w 
ten sposób,że jeden z nich zajmuje się stroną muzyczną,humorem i anonsować 
niem programów/kol.Iławski/,zaś drugi stroną odczytową/kol.Namieśniowski/.

W programie muzycznym produkowana jest muzyka polska poważna i ludo
wa, zaś prelekcje obejmują tematy historyczne,literackie i polityczne pol
skie i o Polsce.Od maja do września b.r.odbyło się już 16 takich audycji 
w języku polskim oraz tyleż samo w jęz.angielskim.

Jak wynika z miejscowych gazet, które niedawno otrzymaliśmy,audycje 
te cieszyć się muszą powodzeniem,bowiem nie tylko znajdujemy o nich wzmian
ki, ale także i obszerhe streszczenia treści odczytów,takich jak np."Powsta
nie Warszawskie" lub "Zwycięstwo Polskie Trzydzieści Lat Temu".Poza wymie
nionymi widnieją w minionych programach tytuły: "Piętnasta Rocznica Śmierci 
Piłsudskiego", "Mikołaj Kopernik", "Monte Cassino" i t.d.oraz recytacje 
utworów mistrzów literatury polskiej,jak Że roms ki, Reymont, Kasprowi cz/łącz- 
nie z utworami poetyckimi/.

We wspomnianym już "Leaderze Kowiczańskim", ukazał się też obszerny 
artykuł opisujący obu prelegentów z wyszczególnieniem ich działalności 

w okresie służby w Mar .Woj.i, obecnie.
Biorąc pod uwagę ciężką,fizyczną pracę zarobkową jak i warunki w ja

kich żyją autorzy tych audycji,nie można się odnieść do tej ich działalnoś
ci inaczej,jak tylko z największym uznaniem.Redakcja "Naszych Sygnałów" 
pozwala sobie przy tej okazji przesłać obu Szanownym Kolegom życzenia powo
dzenia w ich pracy oraz najserdeczniejsze pozdrowienia.-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
x Gdy masz już dosyć londyńskiego zgiełku, x 
x Lecz znosisz -jeszcze- widok polskich twarzy, X 
x Przy dobrej kawie spędź wieczór, .w PIEKIEŁKU, x 
x Na Drayton Gardens - w Klubie Marynarzy. x 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

/Przyp.Red. Tekst powyższego poematu nie jest pióra p.Refrcna. World 
Copyright,incl.USSR, by "Nasze Sygnały", London/

KAWIARNIA ARTYSTYCZNO-LITERACKA "PIEKIEŁKO" - czynna w soboty i nie
dziele, od godz.6 po poł. w lokalu Kąubu Samopomocy Mar .Woj. w Londynie.

Udział w występach biorą artyści spanie -M.Drue i Nina Oleńska, oraz 
panowie - R.Frank, F.Refren i S.Ruszała.

.. ' •
oooooooooooooooooo. ooooooooooooooo 
o WEEK-END, WYPOCZYNEK lub URLOP — WYGODNIE, SPOKOJNIE i TANIO o 
o najlepiej spędzisz nad morzem o
o w BRIGHTON o
o w polskim pensjonacie o
o St. WIECZORKIEWICZA o
o ll,Dean Street,Brighton o
o Sussex. o
00000000000.0 0 0 0000000000000000000
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TiMty KRONIK Ą ,

OPIEKA NAD GROBAMI.
Przewodniczący Honorowego Komitetu S.M.W. Admirał Sir Martin E.DUNBAR 

-NASMITH,V,C,,K.C.B.,w charakterze Prezesa brytyjskiego Komitetu Opieki nad 
Grobami3zawiadomił Zarząd Gł.S.M.W.,że dołoży starań, aby groby poległych 
polskich marynarzy/których jest na terenie W.Brytanii około 80/były otoczo- 
ne należytą opieką.

FUNDUSZ ś.p.Kpt.mar, J.GINSBERTA,
Decyzją Zarządu Głównego S.M.W.postanowiono utrzymać na stałe fundusz, 

któremu dał początek zapis w testamencie ś.p.kapitana Ginsberta, z utrzyma
niem jego nazwy dla uczczenia pamięci fundatora.W tym celu, aby zagwaranto
wać jego trwanie,postanowiono nań przekazywać corocznie wpłaty z darów i 
kwoty wpływające gotówką na pomoc kolegów w szpitalach.

W związku z tym,raz jeszcze podajemy dla porządku,listę wpłat na ten 
cel:
Kol.Broszkiewicz 10/- Kol. kmdr .E .Nowak 5/-
Miss Hall 12/6 lept .Tumaniszwili $/-
Kol. st.bosm.B.Karczewski j/- "st. mar .E .Włodarczyk 10/’-

Na pomoc dla kolegów w szpitalach,w naturze - kol,Z.Kle czyńska - 
nadesłała piątą już chyba przesyłkę,zawierającą 1 p.herbaty i 1 p.wafli.

Wszystkim wymienionym wyżej ofiarodawcom składamy serdeczne podzię
kowania.

---- oooOooo-----

W sierpniu r.b.żegany przez kolegów z Zarządu Głównego,wyjechał na 
stałe do Stanów Zjednoczonych kol.Z.ŁOPuCH,dlugoletni czynny członek Zarzą
du Gł.S.M.W. i Koła S.M.W,Londyn. Źyczymy Mu wszelkich pomyślności na nowym 
terenie.

---- oooOooo----

W dniu 28 września r.b.koleżanka Z,SIEMASZKO,b.członek Zarządu Koła 
S.M.W .w Plymouth,a później przez kilka lat urzędniczka i bibliotekarka 
Żarz.Gł.S.M.W.udała się na emigrację do Kanady.Jej ofiarna praca i uczyn
ność pozostaną nam żywo -w pamięci .Nasze najserdeczniejsze życzenia, idą 
w ślad za nią.

---- oooOooo-----

W związku z wyjazdem koleżanki Z.Siemaszko opróżnione zostało stano
wisko urzędniczki w Sekretariacie S.M.W. W wyniku rozpisanego konkursu na 
tę posadę, i głosowania przeprowadzonego na posiedzeniu Zarządu Gł.S.M.W- 
z pośród 5 ofert wybrano kandydaturę koleżanki H.WÓJOIK,która już rozpo
częła swą pracę w Sekretariacie.-

---- oooOooo-----

KRONIKA. TOWARZYSKA

Dnia 2 sierpnia b.r. odbył się w kościele św. Tomasza w Londynie - 
ślub kol. JANA BUSIAKIEWICZA, Honorowego Sekretarza Samopomocy Marynarki 
Wojennej, z panną BARBARA WIŚNIEWSKA,.

Dnia 26 sierpnia b.r, odbył się w Londynie ślub kol.JOZEFA SMOCZYŃ
SKIEGO z panną ALICJĄ GADOMSKĄ •

Dnia 2 września odbył się w kościele Brompton Oratory w Londynie ślub 
kol. TADEUSZA. NOWICKIEGO, członka Zarządu Samopomocy Marynarki Wojennej - 
z panną ELŻBIETĄ JABŁOŃSKĄ .

Red.'Tt-£232ŁSYŚ^ŁCr' składa wszystkim wymienionym najserdeczniejsze 
życzenia wszelkich pomyślności na nowej drodze życia, 

■ oooOooo-—
Zarząd RESTAURACJI KLUBU S.M.W. pozwala sobie przypomnieć, że zBmówienia na 
prywatne przyjęcia, herbatki, zjazdy towarzyskie i t.p, należy skierowywać' 
Tistćrh?L; lub ‘tcleforncznle 0.0 Kierowniczki Restauracji p .MARII KUHN,pod ad
resem: 80,Drayton Gardens, London, S. W.TO. TeT;~FitEmantle 1/28.



Z BLISKA DALEKA

Kol,B.BISKUPSKIąadesłał nam dalszy ciąg swoich ciekawych korespondencji, 
tym razem z Dalekiego Wschodu.

"Na morzu Chińskim,w drodze do Singapore, 3.9.50 ._/2/
"Jak już wspomniałem w poprzednim liście szanse powrotu do U.K.w okre

sie letnim lub wczesną jesienią były żadne,to też więc w KA.RACHI,po wyłado
waniu węgla zaczęto nam ładować bawełnę, którą niby mieliśmy zawieść do HONG 
KONG'u. Wy szliśmy więc z portu z bawełną,na której "stało napisane" Hong Kong, 
a na niektórych balach nawet Shanghai.Osobiście nie bardzo, wierzyłem byśmy 
tam mieli ją wyładować,bo"stary"wymienił szereg małych portów w Chinach Pół
nocnych, z tym, że mogą nas tam skierować po nowy ładunek,po wyładowaniu ba
wełny w Hong Kong^u.Na temat zaś następnej naszej podróży dużo było cichego 
gadania na statku.

Po minięciu Singapore otrzymaliśmy telegram by iść bezpośrednio do 
Chin północnych,mianowicie do portu TSINGTA.0. Ponieważ jednak należało uzu
pełnić zapas ropy,wody,zaszliśmy na parę godzin do Hońg Kong^u,gdzie staliś
my na kotwicy .Polecono nam iść na zewnątrz wyspy Formozy, a nie przez cieśni
nę między nią a kontynentem, ze względu na mnożące się wypadki zatrzymywania 
statków przez nacjonalistów chińskich usadowionych na Formozie.

Pewna, tajemniczość otaczająca całą tę podróż,nagła zmiana przez radio 
portu przeznaczenia, zarządzenie by iść na zewnątrz Formozy,bawełna dla ko
munistów;, no i ewentualne ryzyko zatrzymania statku przez nacjonalistów - 
wszystko to wytworzyło wśród oficerów; nastrój podniecenia i rozdrażnienia. 
Były nawet pomruki,by w Hong Kong'u zejść ze statku,bo to wszystko"śmierdzi" 
i że zapewne znowu w tym wszystkim macza palce jakaś finansowa, czy też inna 
międzynarodówka.Osobiście zapewniałem oficerów, że nie ma powodu by się" szar
pać", bowiem nic poważniejszego grozić nam nie może,w wypadku przyłapania nas 
przez kolegów Czang Kai Szeka, jak tylko mała operacyjka, której rezultatem 
będzie zanik zainteresowania płcią przeciwną i podwyższenie skali głosu. ■ 
Łaziło więc wszystko z "cykorią" i w trochę desperackim usposobieniu.

Do TSINGTAO przybyliśmy 7 sierpnia bez żadnych naturalnie zdarzeń i 
przygód.Przed wejściem do portu,na redzie,zwalił się na statek cały legion 
policji, celników;, lekarzy, młodych komunistów w; wieku 25-30 lat .Wszyscy uzbro
jeni w; ogromne pistolety lub małe karabiny maszynowe lub t.zw.sub-machine- 
gun'y wyrobu amerykańskiego.Nastąpił ścisły przegląd załogi,zapieczętowanie 
radiostacji, zamknięcie i opieczętowanie w kasie żelaznej aparatów; fotogra
ficznych, lornetek służbowych i prywatnych,maszyn do pisania,obcej waluty. 
Papierosów; pozwolono nam zatrzymać po 100 szt. Następnym aktem tej uroczys
tej procedury byłe sfotografowanie każdego członka załogi,co jest niezbędne 
przy wystawianiu przepustki na ląd.Zkolei nastąpiła ścisła i skrupulatna 
rewizja statku i wszystkich pomieszczeń mieszkalnych.Po tym weszliśmy do 
portu,gdzie rozpoczęto wyładowywanie naszej bawełny .Wyjście na ląd ograni czo' 
no od 0930 do 2300.

Staliśmy tam jeden tydzień,w czasie którego wyszedłem na ląd tylko raz 
jeden na miasto,by obejrzeć je sobie z bliska.W towarzystwie innych oficerów; 
przejechaliśmy się rikszami .Miasto, malowniczo położone,w dobrze zasłoniętej 
zatoce,na tle górzystego "back—gmnd'u" , którego najwyższy wierzchołek nazy- 

■wa się "MOLTKĘ" .Niemcy wybućkwali tu przed 1914 rokiem szereg wspaniałych 
gmachów, które dziś wyglądają brudno i puste.Na skutek wojny ubiegłej i wojny 
domowej bieda, a raczej nędza,wyłazi tu z każdego kąta^Po drodze nie rudzia
łem tu ani jednego psa lub kota.Koni lub innych zwierząt pociągowych tu nie 
ma, bo sam Chińczyk potrafi je zastąpić znakomicie ".Osobników; z w;arkoczem nie 
spotkałem; natomiast Chinki., z małemi, spreparowanymi stopami - tak.Chińczycy 
cuchną okrutnie,bo ciągle żują czosnek.Na zakończenie tej wycieczki wpadliś- 
my do "chińskiego" baru na piwo.Właścicielem okazał się Źyd austryjacki, 
uciekinier z. okresu prześladowań Hitlera, obecnie ożeniony z Chinką.

Po wyładowaniu bawełny pchięto nas do CHEFOO, jakieś 200 Mil na W,po 
ładunek orzeszków/peanut kemels/.Tam znow;óż ta sama heca formalnościowa, z 
tym,że wyjście na ląd obcięte do godz.l800.W ciągu siedmiu dni załadowano 
nam tych orzechów 7 tys.ton,czyli 181 tys.worków.Na ląd wyszedłem też tylko 
raz, ale zato w charakterze oficjalnym, gdyż na obiad urządźmy przez czynniki 
ładujące statek.Był on przygotowany w stylu typowo chińskim,to znaczy,że 
składał się z 20 dań, podawanych szybko jedne po drugim .Wszystko to naprawdę 
nad wyraz smaczne,na jednym dużym talerzu, z którego każdy, łapał swe kąski 
pałeczkami lub widelcem.Były tam buraczki, różnorakie ryby morskie i mięcza
ki, no i oczywiście jaja stuletnie .Z narodowych trunków; byle chińskie wino po
dawane-na gorąco, smakujące jak namiastka, kawy oraz zachodnie europejskie, ko
niak i piwo. Jadłem niektóre rzeczy z rezerwą, a mimo to objadłem się straszli 
wie .Spodziewałem się po obiedzie fajki, opium,ale jej nie było.Poza tym miast



- dziura, a port tak same, tylko mniejsza.
Dnia 23 sierpnia wyszliśmy ztamtąd i idziemy do Antwerpji i Rotterdamu 

z tymi orze chami/11 tysięcy mil/. Jutro, 4 września, zachodzimy na parę godzin 
do-Singapore po ropę i wodę i zaraz idziemy’dalej.W Adenie jeszcze raz uzu
pełnimy paliw* i wodę.Do Antwerpji spodziewamy się przyjść okoł* 15-go paź
dziernika, a do U.K.w, końcu tegoż miesiąca.

Cżuję się,ogólnie hiorąc dobrze., aczkolwiek klimat tropikalny i niere- 
gularności snu zaczynają mnie pomału wydrążać z nagromadzonej w P.K.P.R. 
energji .Atmosfera .na statku, nadal sympatyczna.Kończąc ten list pozdrawiam 
wszystkich serdecznie..."

---- 000O000-----

Kol, Ł.ZIEMBIC KI, pływający na ss."Clearton",nadesłał z Sydney list,z którego 
podajemy najciekawsze szczegóły.

"Podróż z'Łiyerpoolu do Australji trwała od 12 maja do 4 lipca/przyby- 
cie do Melbourne/,a pod względem pogody bardzo się udała.Zatrzymania, zresz
tą krótkie,były w Port Said,Suezie i Adenie.

Do Port Said jechaliśmy, że tak powiem, jak po stole .Morze Czerwone by
ło spokojne,ale upał nie do zniesienia/we dnie i w nocy/.Na Oceanie Indyj
skim mieliśmy różne wiatry i stany morza,przewidziane dla tego sezonu; a 
vzięc najpierw monsun południ owo-zachodni,  w okolicach równika tak zw,"dol- 
druin"/cisza i ulewne deszcze/, a potem passat południowo-wshodni .Dopiero Za
toka Australijska była nieprzyjemna.Bardzo silne wiatry i olbrzymia fala.

Do Melbourne dojechaliśmy jak jużwspomniałem,4 lipca i staliśmy tam 
do 12.b.m. - Od 15 lipca jestóśmy w Sydney i tu zostaniemy prawdopodobnie 
jeszcze 8-10 dni .Czeka nas jeszcze Newcastle/70 mil od Sydney/.

Australia zrobiła na mnie bardzo dobre i miłe wrażenie.Miasto ładne, 
nowoczesne i bogate.Krajobraz malowniczy,a ludność bardzo przyjemna.Sklepy 
zawalone towarami,jedzenia wszelkiego rodzaju w bród.Nic nie jest racjono- 
wane.Ceny naogół trochę mniejsze,jak w Anglii,bo nie ma "purchase Tax".- 
Tanie są alkohole .Duża butelka Whisky/austr^kosztuje 14/9 przeciętne wino 
3/- lub 4/-. 20 papierosów ang. 2/9.- Puby zamykają się o 6-tej wieczorem,
potem można pić tylko w restauracjach hotelowych wraz z jedzeniem.W kinach 
palić nie wolno.Dużo tu stosunkowo teraz Polaków.Na ulicach nie rzadko sły
szałem język polski.W Sydney w/g książki telefonicznej jest:Polish Welfaro 
Office,Polish National Assooiation i Austral-Polish Balet School. Tutejsi 
$olacy to przeważnie świeżo przybyła imigracja, zwłaszcza z pośród displaced 
persons z Niemiec.

Warunki pracy rzekomo bardzo dobre.0 robotę wszelkiego rodzaju bardzo 
łatwo.Robotnik jest doskonale płatny. N,p."stevedor" pracujący przy wyła
dowywaniu statku, pobiera dziennie za 8 godzin pracy Ł.2.3.0.-Jeśli pracuje 
od 5-7 wieczoi-em 2 godz.dodatkowo/dostaje jeszcze 17/-.Za pracę’w soboty 
przedpołu.dniem/4 godz./ dostaje L.2-3-0,a jeśli w niedzielę jest robota,ma 
2'1/2 razy stawki zwykłego dni.a.Cieśla praonję.cy przy Cargo na statku pobie
ra 8/— za godzinę.

Jeśli chodzi o naszę/^łbatona/ dalszą przyszłość,to w/g wszelkiego 
prawdopodobieństwa. pójdziemy z Bewm,sF.le do Van3ouvet/balastem/.Tam weźmie- 
my albo zboże albo drzewo,no i mamy nadzieję, że potem do domu przez Kanał 
Pauamski..,'PwikvoWaó mamy na Honolulu i na Cur&joao.

Staram się nawiązać kontakt z laud-t. ?xzygorzkim w Brisbane.Saukom też 
ks.Jośko kapelan. Mar .Woj .w Anglii/, ale do tego czasu nie udało mi się go 
odnaleźć.

W Vanoourer chciałbyra skomuni kować się z Pławskun i Namieśniowskim, 
Co prawda są oni na wyspie Vancouver, a my będziemy w pórdo/90 mil drogi/, 
ale zawsze warto spróbować

——oooO o o o-----

Kol »H, J. OGÓREK, zamieszkały obecnie: 36 Linden Av. ,Hazelwood Park, Adel aide, 
South Australia - pisze,co następuje: Adelaide,17.9.50

Wnęło.pięć tygodni od chwili, kiedy wylądowałem w Australi.Obecnie 
mogę podzielić się spostrzeżeniami i opowiedzieć coś o tym KraJu^Byłem w 

stanach Vi«toxia i New South Walos, ale mogę spokojnie powiedzieć, że South 
Australia jest najlepszym Stanem jeżeli chodzi o ęeny,warunki życia i sytu
ację mieszkań!ową,Poza tym klimat jest tutaj bardziej umiark. niż na pół
nocy. Następnie, co jest ważne w naszym wypadku., stosunek Trade Union jest o" 
wiele bardziej przychylny,'niż w innych stanach.

Wszędzie spotkałem się z bardzo miłym i przyjacielskim nastawieniem 
tutejszej ludności.Wszędzie starano mi się dopomóc i ułatwić sytuację, pooząy 
szy od władz emigracyjnych, celników, a skończywszy na urzędnika.oh personal
nych organizacji przemysłowych.



- /Mą—

- 8 -Aj
Pracy jest pełno, tak dla fachowców,jak i bez fachu, co więcej różne 

fabryki i zakłady przemysłowe,przeprowadzają kursa i uczą fachu,płacąc peł
ne stawki.W ostatnim tygodniu było 8000 prac do objęcia w samej tylko S. 
Australia.

Kto nosi się z zamiarem przyjechania tutaj musi być przygotowany na 
to, że pracować trzcba/Labour Exchange nie istnieje/no i że może zajść taka 
sytuacja, że będzie musiał początkowo mieszkać w Hostelu.Ja mieszkałem w* ta
kim Hostelu pierwszy tydzień, obecnie mieszkam prywatnie,pięknie i wygodnie. 

W niecałe 48 godzin po wylądowaniu już miałem pracę; pracuje w warsztatach 
kolejowych jako elektromeohaiaik w oddziale lokomotyw elektro-dieslov.ych. 
Płaca jest dobra i poza tym jest "fuli of privileges",t.z.koncesji na. kole
jach, opieka lekarska, szpital i specjalny rachunek w pewnych firmach.

Są firny, które płacą lepiej zależnie od. rodzaju pracy .Pracuje się tyl
ko pięć dni w tygodniu,niektóre firmy pracują bez przerwy więc można zaro
bić sporo .Miast o, jest rozplanowane z myślą,pięknie położone u podnóża 
Mount Lofty.Ceny są umiarkowane tak,że można coś zaoszczędzić z tygodnio
wych zarobków.

Australia robi o wiele lepsze wrażenie niż Anglia i tutaj każdy może 
się czuć cząstką społeczeństwa, a nie foreigner^om.Jeżeli chodzi o Polaków, 
to jest ich tutaj sporo,przeważnie z Displaced Person*s Camps.Można zauwa
żyć, że inne grupy narodowościowe organizują się,nie mogłem natknąć się na
tomiast na polską organizację.Dowodzi to, że albo starają się Zasymilować 
z tutejszą narodowością lub nieposiadają potrzeby organizowania się.Nieste
ty nie mogę powiedzieć,aby nasi ziomkowie w większości wypadków byli na 
poziomie zachodniej kultury.

Kraj jest wielki3pełen możliwości i rozwoju;aby rozwinąć się potrze
buje ludzi pełnych ochoty do pracy i mających pewną kulturę.Jestem zadowo
lony, że opuściłem Anglię i mogę każdemu oświadczyć, źc warto, jest tu przy
jechać.

Przesyłam Samopomocy moc życzeń pomyślnego rozwoju w pracy dla dobra 
Kolegów.Gdyby ktoś chciał napisać i zapytać się o coś z chęcią odpowiem. 

Z koleżeńskim pozdrowieniem.

---- oooOooo—-

Podajemy jeszcze kilka fragmentów z listu kol .MIODOŃSKIEGO, który też 
pływa tylko, że w odróżnieniu od innych w Marynarce Wojennej pakistańskiej. 
Posiada stopień kpt .mar.i jest 1-ym mechanikiem na kontrtorpedowcu.

"...Z Pakistańczykami żyję bardzo dobrze. Zdołałem ich przekonać, że 
gdyby oni w 47 roku mądrzy byli - to większość byłej polskiej Mar .Woj. w Ka
rachi by dzisiaj była..."

"Chociaż cni tego bardzo nie lubią, zawsze mówię: "In our Polish Navy 
we do so..." oczywiście jeżeli chodzi o sprawy pokładowe,bo w maszynie ja 
jestem panem życia i śmierci i mam ostatnie słowo..."

"Czasami im opowiadam o Polskiej Marynarce Wojennej .Usta im się 
otwierają: "Hcw could you done it in 20 years."

"...Album Mar.Woj. ...wedle mego zdania jest dużą pomocą... Proszę 
o załatwienie dla mnie Skarbu Narodowego i załączam Ł.5.o.o..."

-—oooOooo—- 
SKRZYNKA POCZTOWA.ODPOWIEDZI REDAKCJI

Kol.J.KRAJEWSKI, Plymouth - W sprawie publikacji pańskiego listu, Re
daktor "Naszych Sygnałów" zwraca się do Szan.Kolegi bezpośrednio listem, 
dla wyjaśnienia pewnych niejasności. Łączymy pozdrowienia,

Kol.R.B, Londyn - "Nasze Sygnały wydawane są z funduszów Zarządu Gł, 
Samopomocy Mar.Woj. stosownie do każdorazowo uchwalanej na te cele kwoty w 
rocznym budżecie. Wszyscy współpracownicy pisma pracują bezinteresownie. 
Dziękujemy za wyrazy życzliwości i łączymy serdeczne pozdrowienia. 
-------------------------------------------------- ooOoo---------------------------------- - ------------------------
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